
HÍRDETÉSA kép illusztráció

HELLMANN’S 
Majonéz
4,63 kg

HELLMANN’S 
Ketchup 
5 kg

HELLMANN’S 
Barbecue szósz
4,8  kg

Vásárolj 4 db

dresszinget a lenti termékek közül 
az akció  időtartama alatt és egy 

HELLMANN’S kötényt adunk ajándékba.*

HELLMANN’S  
Fokhagymás szósz 
850 ml
ELO1891

HELLMANN’S 
Mustár szósz
850 ml
ELO1890

HELLMANN’S 
Majonéz szósz
850 ml
ELO1889

HELLMANN’S  
Barbecue szósz 
792 ml
ELO1892

HELLMANN’S 
Ketchup
819 ml
ELO1888

* Az akció a készlet erejéig érvényes, más azonnali ajándékkal nem vonható össze.

Vásárolj 3 db vödrös  vagy 
kannás HELLMANN’S 
dresszinget az akció 
időtartama alatt és egy 
HELLMANN’S törölközőt 
adunk ajándékba!

A promóció az akció időtartama alatt június 1.  
és augusztus 31. között a készlet erejéig érvényes.

ELO1537
1959

ELO1745

4629 Ft3999 Ft/db
6229 Ft5299 Ft/db

5399 Ft4499 Ft/db

Ételek, melyeket megéri 
nyáron fogyasztani!

Görögdinnye
A görögdinnye magas 
víztartalma hűsen tart és hidratál. Ugyan-
ezen ok segít a teltségérzet megőrzésében, 
fogyasztásával elkerülheted a nehéz ételek 
utáni sóvárgást. 

Zöld tea
Ha a víznél izgalmasabb italt keresel, 
ami frissen és hidratáltan tart, az a 
zöld tea. A zöld tea tökéletes módja 
a vízbevitel pótlásnak a nyári meleg-
ben. Tanulmányok kimutatták, hogy 
a zöld tea segíthet a rák és a szívin-
farktus elleni harcban is, csökkenti 
a koleszterin szintet és felpörgeti 
az anyagcserét. Ha túl forrónak ta-
lálod a nyári hónapokban, próbáld 
ki jegesen, cseppet sem veszít jó-
tékony hatásaiból. 

Friss zöldségek:
Annyi, de annyi idény zöldsé-
günk van, szerencsés éghajla-
tunknak köszönhetően szinte 
egész nyáron ellátnak bennünket. 
Hagyd a párolt zöldségeket és töl-
tődj fel mondjuk friss spenóttal és 
kelkáposztával, amik garantáltan 
megvédik a bőrödet a káros nap-
sugaraktól. 

Gazpacho:
Egy forró nyári napon talán a leg- 
utolsó dolog, hogy egy forró  
tűzhely felett levest kavargass. A hű-
tött levesek fogyasztása épp ezért 
a legjobb választás ebben az idő-
szakban. Az Andalúziából származó  
Gazpacho- hideg paradicsomleves 
- telis tele van egészséges alap- 
anyagokkal, mint pl. paprika, para- 
dicsom és uborka, mely könynyűvé  
és ízletessé varázsolja. 

Cukkini:
Nyersen, vagy grillezve, szeletelve, kockázva, a cuk-
kini az egyik legkedveltebb nyári zöldség. Adagon-
ként alig 20 kalóriát tartalmaz, zsírmentes és a napi 
C-vitamin szükséglet 35%-át tartalmazza. 
Válassz a számtalan elkészítési mód közül és garan-
táltan kedvenced, vagy vendégeid kedven-
ce lesz!

Garnélarák-koktél:
A garnéla magas fehérje és alacsony kalóriatar-
talmának köszönhetően energikusan tart egész 
nap, tartalmazza a napi ajánlott vas szükséglet 
14%-át. Tökéletes salátákra feltétnek, vagy gril-
lezd meg őket egy lime, narancs és bazsaliko-
mos olaj keverékéből készült páccal. 

Tudtad, hogy ez az évszak nem csak a nyaralásra és pihenés-
re tökéletes, hanem az egyik legalkalmasabb a diétára is? 
Összekészítettünk különböző ételeket és alapanyagokat, 
melyek garantáltan jól fognak esni a hőségben, sőt még 
egészségesek és diétásak is: 

Forrás: www.health.com, www.womansday.com 


